
anlednlrnJ av 

av 1 liH 

gällande författningar rörande 

ämnen. 

Landstinget har den 7 november 198!!. inbe9ärt Jo.gutskottets yttrande över 

som hört polismästaren Björn A 

och brandchefen Hans an föra följimde. 

framställningen förnsU'rn nya om oljeelc!nirn~saggrega resp. 

rnnmoniurnnitrat bring<:1de i kraft även i landskapet. Dessutom föreslås ett tiHägq 

frmdskapslagenn l § 1 momo 3) punkt9 varigenom den periodiska 

finnas i 

försäljningsställen för 

20 och tio dylika c 

endast cisterner 

skulle alla ternero 

vt liteL. I staden 

och höqst ett 

J\land i övrigt beräknas sammanlagt 

Med beaktande av vattentäkternas 

landskapet och de skador och kostnader oljeutsläpp kan rnedföra 1 har utskottet ansett det 

st<~] besik rnotiverat. 

I förordningen orn oljeeldningsaggregat, som ersätter en förordning från 1971, ingår nya 

bestämmelser om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner. Dessa besiktningar 

fär utföras endast av godkända affärsrörelser som i sin tjänst har en person med stadgad 

kompetens och för uppgiften nödig utrustning. I förordningen har vidare bl.a. intagits 

vissa nya bestämmelser om tillständsförfarandet för större oljeeldningsaggregat samt 

vissa preciseringar av besvärsbestifrnmelserna. för ansvariga ledare för oljeeld~ 

ningsinstallationsarbeten hRr tidsberir~insats till tio är. 

Genom antagande av förordningen om oljeetdnin1;isaggregat skulle även handels~ och 

industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (FFS 

34Li/83) komma att tillämpas i landskapet. I beslutet ingär vissa övergEingsbestämmelser 

om när underjordiska cisterner första gängen skall besiktas. De författningar som 

reglerar besiktningsförfarandet föresläs träda i kraft i landskapet betydligt senare 

riket, varför utskottet föreslår ett tillägg till ikraftträdelsebestämmelserna som garan

terar en tillräckligt lång övergängstid till den första besiktningen. 
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om innehåller om 

upplagring av och handel med detta ämne, som qenom blandninq med kan användas 
~' ,_~ 

som spl.,ängmedel. Sädan framställning sker arbetsplatser 

tillverkningen är reglerad förordningen om explosiva varor 

arbetarskyddsstyrelsens direktiv. 

föreslagna förordningen bör med 

utskottets mening bringas i kraft 

De kompletterande bestämmelser som ingär 

hänsyn till hanteringens omfattning och risker 

föreslagna 

hanteringen av salpeter för jordbruksändamål. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget rnätte antaga lagförslaget med 

ändringar: 

Landskapslag 

den 

angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning av vissa i riket rJällande författ

rörande explosionsfarliga ämnen. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

.1 §. 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder den utfärdade i stöd av 

förordningen om oljeeldningsanläggningar (FFS 691/71) skall fortfara att gäJla i 

landskapet tills de upphi~vs i rlketo 

I l § l rnom. 3 och 5 punkterna avsedd periodisk besiktning utförs första gängen enligt 

följande: 

1) Cisterner som tagits i bruk under är 1969 eller senare, men före är 1977, besiktas 

första gängen före utgången av är 1987; 

2) Cisterner som tagits i bruk före flr 1969 eller för vilka 

I ibrnktagande inte kan v besiktas fÖrst:-:1 gängen före 

iV!etaHcisterner ut8n manlucka skall tagas ur bruk före 

av år 

av är 



den 13 november 

Pä lagutskottets vägnar: 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson~ v.ordf. Curt 

son, ledam. Börje Eriksson samt ersättarna Berg och S-0.Undfors. 


